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Dagens navn: Judith
Dagen har navn efter enken Judith, der reddede sin
fødeby Bethulia i Samaria ved at forføre fjendens
anfører, Holofernes, og derefter dræbe ham. FN
markerer i dag Menneskerettighedsdagen.

Det var dengang
Politiken 10. december 1984: – Indiske læger betegner
det som et skridt mod normalisering af forholdene, at
der nu ’kun’ dør 20 mennesker om dagen i den katastroferamte by Bhopal. Men stadig strømmer syge mennesker til hospitalerne, og de langsigtede virkninger af
gasudslippet kan ingen vurdere.

i morgen

Replikkens mester
I MORGEN. Teaterskrædder er en
betegnelse, der bruges nedladende om en, der ’bare’ er god til at skrue dramatik sammen – og som regel af dem, der
selv ikke er så gode til det, men bare har
de gode meninger og lysten. Det er uretfærdigt, for skrædderens arbejde er agtværdigt og uundværligt. Desuden skaber
klæder folk, og hvem foretrækker ikke vel-
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TEATERSKRÆDDER. Leif Petersen
kan skrue et stykke sammen, så både tvseere og teatergængere fanges ind. Privatfoto

siddende tøj for laser og pjalter.
Leif Petersen kan man kalde teaterskrædder i ordets bedste betydning. Han
har med over 70 stykker vist, at han kan
skrive replikker og forme stykker, så det
hele sidder, som det skal, og skelettet aldrig skinner igennem.
I 1963 debuterede han med radiospillet
’Jævndøgn’. Så gik det slag i slag på Studenterscenen Svalegangen, Folketeatret,
Comediehuset, Debatteatret og i Dronningmøllerevyen. Hans humor og stilsikkerhed mærkes helt ud i titlerne. Tænk
bare på hans gennembrud ’Nu går den på
Dagmar’ om skuespillerelever, senere ﬁlmatiseret. Og hvad kan der ikke gemme
sig bag så lovende dørskilte som ’En kvinde er en straf’ og ’Alting og et posthus’, ﬁlmatiseret under en lige så fængende titel,
’Det er nat med fru Knudsen’. Eller ’Nix Pille’ om medicinalindustrien.
Leif Petersen har udnyttet sit naturtalent for dramatik i en række dramatiseringer, af Blichers ’Præsten i Vejlby’, Wieds
’Livsens Ondskab’, Jules Vernes ’Jorden
rundt i 80 dage’ og Kirks ’Fiskerne’ i en tvserie, som det vil være oplagt at genudsende på Danmarks Radios nye arkivkanal. I sportsstykket ’Fremad’ viste den
gamle formand for Københavns Håndboldklub, hvor godt han behersker idrættens jargon. Med humor og realisme har
han fastholdt en epokes sprog.
Og som tilﬂyttet lolland-falstring har
han i den sidste snes år været aktiv i lokal
idræts- og kulturpolitik for Socialdemokraterne.

Stig Alstrup Rasmussen blev
mag.art. i ﬁlosoﬁ i 1978,
dr.phil. i 2004 og bestred igennem karrieren ﬂere embeder,
bl.a. på Københavns Universitet, RUC og University of Edinburgh.
For 31 år siden, da Stig Alstrup Rasmussen blev færdig,
var der ikke tradition for, at ﬁlosoffer blandede sig nævneværdigt i den internationale
diskussion, publicerede i internationale tidsskrifter og
havde videnskabelig netværk
uden for landegrænserne –
det er først noget, der for alvor
kom til i slutningen af 1990’erne.
Han var en undtagelse; han
publicerede meget originale
arbejder allerede fra midten
af 1980’erne i de mest velrenommerede internationale ﬁlosoﬁske tidsskrifter om alt
fra logik over erkendelsesteori
til sprogﬁlosoﬁ.
Han udgav nok til at gøre
sig bemærket i det etablerede
ﬁlosoﬁske miljø i England,
hvor selv den kendte Oxfordﬁlosof Michael Dummett ﬁk
øje på ham. Dette medførte,
mod sædvanen for den tid, at
Stig inden længe ﬁk en stilling
på University of Edinburgh i
årene 1988-1993 – et af de ﬁneste universiteter for analytisk
ﬁlosoﬁ.
Der sad et intellektuelt knivskarpt hoved og en humoristisk skarp tunge på Stig Alstrup Rasmussen; for skarpe
til tider – hvor kun få kunne
følge med – og det skabte ham
både venner som fjender i miljøet. Han var ikke en mester i
diplomati og mådehold – han
undgik ikke vulkanerne hverken som ﬁlosof eller privatperson. Han blev kun 58 år. Vi
kommer til at savne dit mod,
dine provokationer – dit
skarpe ﬁlosoﬁske hoved.
Erik Svalmstrup Olsen skriver
om Poul-Martin Frederiksen,
En tidligere kollega og ven er
gået bort. Jeg har fagligt kendt
Poul-Martin Frederiksen siden
1974, en højt respekteret person i rejsebranchen, altid i
godt humør og ikke mindst i

Alsidig boldbegavelse
I MORGEN. Louise Mortensen kan
fejre sin 30-års fødselsdag så eksotisk et sted som Kina, hvor hun for øjeblikket deltager i håndbold-VM for Danmark.
Aalborg DH-spilleren er en af de mest
erfarne på det unge danske landshold, og
hun er en vigtig brik i landstræner Jan
Pytlicks taktiske muligheder.
Hun kan nemlig bruges på de ﬂeste
pladser, selv om bagkæden er hendes naturlige placering.
Lige nu har en skade dog sat en midlertidig stopper for hendes udfoldelser ved
slutrunden, men Pytlick håber, at hun
kan blive klar til de sidste kampe.
Louise Mortensen ﬁk sin håndboldop-
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SKADET. Louise
Mortensen er desværre blevet skadet, men nu, da det
danske kvindelandshold efter en
sejr i går over Brasilien er klar til
mellemrunden, håber landstræner
Pytlick på, at hun
kan nå at blive klar
til de sidste
kampe. Foto:
Ole Frederiksen

dragelse i Dall-Ferslev IF og kom senere til
Team Esbjerg. De seneste syv sæsoner har
den jyske boldbegavelse spillet for Aalborg DH, og det er her, hun har fået sit
gennembrud.
26. november 2003 debuterede Louise
Mortensen på det danske landshold, og i
2005 var bagspilleren med til sin første
store slutrunde – VM i Skt. Petersborg,
hvor Danmark sluttede på en fjerdeplads.
Hun har desuden været med til to EMslutrunder i 2006 og 2008.
I det civile liv er Louise Mortensen i
færd med at færdiggøre en pædagogisk
diplomuddannelse i psykologi.
(braad)

mindeord
hans mange år i Finnair, som
han markedsførte i Danmark
med stor succes.
Han udvidede det skandinaviske område til også at inkludere Finland som del af det
nordiske område. I de seneste
år var han en velestimeret og
vellidt medlem af Rejsebranchens Veteranklub, hvor vi vil
savne hans kvikke bemærkninger og indsigt.
Flemming Vang Nielsen skriver om tandlæge Niels Palnum, Nykøbing Mors, 67 år:
Som dreng havde Niels Palnum tanker om en læreplads i
murerfaget. De blev droppet,
og turen gik via Gladsaxe
Gymnasium til Tandlægehøjskolen i København. Niels blev
tandlæge sidst i 1960’erne og
stiftede familie.
Trangen efter egne hænder
på eget bor voksede, og turen
fortsatte til Nykøbing Mors.
Her slog han sig ned med egen
klinik i starten af 1970’erne.
Med gåpåmod og en god medarbejderstab blev klinikken
og de faglige kompetencer
trimmet til gavn for øens befolkning.
Via sit medlemskab af
Dansk Tandlægeforening var
Niels Palnum i 1988 medstifter
af Odontologisk Forening,
hvis hovedsigte var behandlingskvalitet blandt landets
tandlæger. Han nød sit fag,
havde teknisk snilde og godt
håndelag.
Niels Palnum indgik i den
lokale Rotary-klub i Nykøbing
Mors, hvor han i en periode
beklædte posten som præsident.
Når han ikke var på sin elskede ’boreplatform’, blev der
med garanti tegnet, malet,
muret, kokkereret, lyttet til
god musik og ﬁlosoferet. Der
blev restaureret fuldblodsbiler og kørt til træf i Jaguarklubben, tumlet med eksotiske
projekter i ind- og udland,
rejst på langfart til ’slottet’ i
Sydfrankrig, strøget limfjordsrejer og meget, meget mere.
Niels Palnum var farverig,
slagfast og fuld af barok humor. Undertiden var han også
egenrådig, fjern og ’professoragtig’, når han bevægede sig
ind i sit eget drømmeland.
Men han kom altid igen.
Niels var ’villig til at gi’ sin sidste skjorte’, hvis familie eller
venner var i knibe.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte og afvise
mindeord.

overingeniør ved Aarhus Oliefabrik og i 1964 til teknisk direktør. Fra 1970 til pensionen i
1986 var Mellerup administrerende direktør.
Han har siddet i en række
bestyrelser, bl.a. for A/S Hede
Nielsen, Baltica, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Jydsk Telefon, og
desuden var han formand for
bestyrelsen for Christiani &
Nielsen samt Provinsbanken.
Indtil 2008 var han medlem
af Akademiet for de Tekniske
Videnskaber. (DB)

apropos

THOMAS BREDSDORFF

mindeord
Finn Guldman, Vincent F. Hendricks og Stig Andur Pedersen
skriver om dr.phil., mag.art. i
ﬁlosoﬁ Stig Alstrup Rasmussen, 58 år:

Søren Christian Mellerup, direktør, Risskov, er polyteknisk kandidat
fra 1944 og
kom kort efter til Aarhus Oliefabrik A/S.
I fem år
arbejdede
han i datterselskabet Société Industrielle
des Huiles au Maroc i Casablanca, hvor han fungerede
som driftsleder.
I 1958 blev han udnævnt til
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Den danske skleroseforsker
Lars Fugger, der arbejder ved
Oxford University i England
og
Aarhus
Universitet,
har
netop
modtaget
den tyske Sobek Research
Prize
på
100.000 euro
(cirka 750.000 kroner).
Lars Fugger er professor i
neurologi og forsker i, hvilke
gener der spiller en rolle i sklerose. Han påviste i 2006 med
banebrydende
forskning,
hvordan to gener fører til sklerose.
Sobek Research Prize, som
uddeles hvert år, blev overrakt
til Lars Fugger i Stuttgart, Tyskland. Prisen blev uddelt i sam-

arbejde med den tyske skleroseforening, DMSG, og 350 gæster deltog i festlighederne.
Lars Fugger blev tildelt prisen for sit nylige arbejde, der
har vist, hvorledes immunsystemet spiller en rolle ved udviklingen af sklerose.
I 2003 blev Lars Fugger tildelt Europa-kommissionens
største videnskabelige pris for
sin forskning i sklerose.
Scleroseforeningen i Danmark støtter Lars Fuggers
forskning økonomisk og har
gjort det gennem ﬂere år.
Da Scleroseforeningen i
2008 indsamlede mere end 6
millioner kroner i 25-ører, gik
pengene til et forskningsprojekt, hvor Fugger er en del af
forskerteamet.

apropos

Fuldmægtig Henrik Juhl Kristensen, Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat,
skriver om professor Hans
Toftlund Nielsen, Institut for
Fysik og Kemi ved Syddansk
Universitet, 64 år:
Hans Toftlund Nielsen blev
cand.scient. i
uorganisk kemi i 1972 fra
Københavns
Universitet
med Jannik
Bjerrum som
vejleder Han
er således uddannet i den klassiske
danske
komplekskemiske tradition. Han var adjunkt ved Kemisk Institut, Den
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1972-75, hvorefter han
blev lektor ved Odense Universitet i perioden 1975-89. Han
var docent 1989-93, hvor han
blev udnævnt til professor, en

stilling, han beklædte til sin
død.
Han var med til at præge de
naturvidenskabelige studier,
der var under opbygning i
midten af 1970’erne. Han gjorde sig bemærket gennem sine
forelæsninger både på elementært og avanceret niveau,
specielt for deres indhold om
uorganisk kemi. Han var en inspirerende forelæser, der ledsagede sine forelæsninger
med spændende forsøg og
gjorde stoffet levende med
strejftog til de mange hjørner
af kemien, han havde kendskab til.
Hans forskning var præget
af hans rødder i den komplekskemiske tradition. Hans studier af en række komplekser
med pyridinforbindelser som
ligander gav anledning til en
lang række af publikationer af
høj standard i internationale
tidsskrifter. Hans komplek-

skemiske studier resulterede i
1987 i dr.scient.-graden.
I de senere år blev han mere
og mere interesseret i komplekser relaterede til den biouorganiske kemi, hvilket resulterede i en tilknytning til
FLinT-centret ved instituttet.
På FLinT blev han hurtigt en
mentor for sine yngre kolleger både på grund af sit dybe
kendskab til kemien og på
grund af sin blide humor og
sit usædvanlige perspektiv.
Foruden sin interesse for
den uorganiske kemi var han
levende interesseret i historisk kemi, hvilket resulterede i
en række publikationer om historisk kemiske emner såvel
danske som internationale.
Denne interesse for historisk
kemi var koblet med en biblioﬁl interesse for gamle bøger,
som han havde en formidabel
samling af i sit hjem. Han blev
betragtet som en kapacitet på

området og tilhørte inderkredsen af biblioﬁle bogsamlere i Danmark.
Med Toftlunds død har
dansk kemi mistet en af sine
sidste polyhistorer. Han havde en forbløffende viden om
alle kemiens afkroge både de
mere teoretiske og de mere
anvendelsesorienterede sider,
hvilket gjorde, at hans historiske arbejder altid kom meget
vidt omkring. Som et kuriosum kan nævnes, at han var
stærkt interesseret i sprængstoffer og fyrværkeri og havde
et nært samarbejde med Tivolis mangeårige fyrværker Lars
Barfod.
Når man besøgte hans
hjem, så man en side af ham,
som man ikke så på universitetet, den kunstneriske. Man
blev præsenteret for malerier
og skulpturer, og han lavede
marmorerede bind til bøger,
som han selv bandt ind.

Professor Helle Johannessen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Syddansk Universitet, skal være med til at
kortlægge alternative behandlingsformer i EU. Projektet har fået 1,5 mio. euro i støtte fra EU-kommissionen og
tager udgangspunkt i, at mere
end 100 millioner EU-borgere
regelmæssigt bruger alternativ behandling.
Ikke desto mindre har området haft svære vilkår for videnskabeligt samarbejde og
ﬁnansiering af forskningen
sammenlignet med konventionel medicinsk forskning.
Derfor skal dette nye europæisk samarbejde skabe et ’landkort’, der kan vejlede EU i for-

hold til fremtidens forskning
og samarbejde omkring alternativ behandling i Europa.
CAMbrella, som projektet er
blevet døbt, skal løbe over tre
år, og Helle Johannessen bliver den danske koordinator.
Navnet symboliserer et paraplysamarbejde med fokus
på CAM (Complementary and
Alternative Medicine). CAMbrella starter 1. januar 2010 og
omfatter 16 forskningscentre
fra 12 lande.
»Vores mål er at opbygge et
forskningsnetværk, der skal
samle eksisterende viden om
alternativ behandling i Europa med henblik på at afdække
fremtidige behov for forskning. De otte arbejdsgrupper
vil fokusere på bl.a. terminologi, lovgivning, borgernes
holdninger og behov samt alternativ behandlingsstatus i
sundhedsvæsenerne i Europa«, siger Helle Johannessen.

Døde
Karen
Langsøe Gärtner
Verupgården
født 10. 4. 1948
død 8. 12. 2009
Sven, Per og Karin
Jesper, Anne-Mette
og Bjørn
Bisættelse fra
Niløse Kirke
fredag den 11. december
kl. 12.00

Min elskemand
vor kære far, svigerfar
og farfar

Svend A. W.
Affelhøy
* 8. januar 1928
 5. december 2009

Karen Kagenow
* 13. juni 1922
er sovet ind den 8. december 2009
Familien
Bisættelsen finder sted fra Christianskirken i Lyngby
lørdag den 12. december kl. 13.00

Familien
Bisættelsen foregår fra
Sct. Mariæ Kirke
lørdag den 12. december
kl. 13.00

Civilingeniør

Axel Ottesen
* 16. august 1915

 3. december 2009

Helle - Kim

Inga Ljørring
 7. 12. 2009

* 16. 12. 1930

Henning
Jens og Vibeke, Anders og Annette
Charlotte og Peter
Martin, Kristian, Mathias, Jonathan
Tobias, Jacob og Mads
Bisættelsen finder sted fra Virum Kirke
lørdag den 12. december kl. 13.30

Laura - Line - Peter og Bente
Personalet på afd. K, Holmegårdsparken i Ordrup
og daghospitalet, Gentofte Hospital
takkes for god og kærlig pleje

Min elskede hustru

Gydda Jermiin Jespersen

Vor kære hustru, mor, søster og svigerinde

Vores elskede

er afgået ved døden den 1. december 2009

Kitty Severin Hobel

Baba

På familiens vegne

Mostafa Zarrehparvar

Erik Borup Jespersen

* 30. 11. 1924
er pludselig død den 8. 12. 2009

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Du vil altid leve i vore hjerter

Få en vignet i
dødsannoncen.
Kontakt Politiken
Annoncer på
tlf. 33 47 12 01

Mogens "Mugge"
Peter, John og Lise
Kjeld og Leila
Bisættelsen finder sted i Frederiksberg Kirke
lørdag den 12. 12. kl. 13.00

5. februar 1919

-

7. december 2009

har fået fred
Familien
Bisættelsen finder sted fra
Søndermark Krematorium lille sal
mandag den 14. december kl. 13.00

